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 چکیده  

 روند و آتی عملکرد بتوانند مالی های صورت تحلیل و تجزیه طریق از تا نمایند می تالش همواره مالی گران تحلیل و گذاران سرمایه

 در ها دارایی اقالم مهمترین از یکی .نمایند کسب را مناسبی بازده بتوانند طریق این از تا نمایند بینی پیش آینده در را سهام قیمت

به همین دلیل محقق این  برخورداراست باالیی اهمیت از آن تحلیل که باشد می کاال موجودی بازرگانی و تولیدی های شرکت ترازنامه

تحقیق را با هدف شناسایی مقایسه رشد غیر عادی و فصلی موجودی کاال در بورس اوراق بهادارانتخاب نموده این تحقیق بر مبنای هدف 

ی آماری شرکتهاکاربردی و بر مبنای جمع آوری دادها توصیفی از نوع پیمایشی است ابزار گرداوری دادها کتابخانه ای است جامعه 

 غیرعادی رشد که شرکتهاییپذیرفته شده در بورس هستند و نمونه گیری به صورت حذفی سیستماتیک میباشد نتایج تحقیق نشان داد 

 کنترلی متغیرهای خصوص در آمده بدست های یافته .اند نموده تجربه را باالتری سهام بازدهی اند؛ داشته کاال موجودی در بیشتری

 ارزش به بازار ارزش نسبت و شرکت اندازه سیستماتیک، ریسک سهام بتای متغیرهای با سهام بلندمدت بازده بین که است این از حاکی

 بزرگتر اندازه با شرکتهای و دارند نیز بیشتری بازدهی باال، ریسک با سهام دیگر، عبارت به .دارد وجود معنادار و مستقیم ارتباط دفتری،

 .اند نموده خود سهامداران نصیب را باالتری بازدهی بیشتر، بازار ارزش نسبت و

 (بورس اوراق بهادار (،) فصلی موجودی کاال )رشد غیر عادی موجودی کاال(، رشد غیرعادی ساالنه) :کلید واژه
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 مقدمه-1

کارآیی بازارهای اوراق بهادار، منوط به اطالعات عمومی موجود است که این خود شامل اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی و سایر 

اولین عاملی که تمام سرمایه گذاران باید مدنظر قرار اطالعات افشا شده توسط شرکت که عمدتا نتیجه تحلیل مدیران است، می باشد. 

ینان است. سرمایه گذاران با این امید دارایی ها را می خرند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب دهند شرایط عدم اطم

کنند. این بازده را می توان پیش بینی کرد، اگرچه ممکن است بازده پیش بینی شده محقق نشود که این امر بطور بالقوه موجب بروز 

ود. همیشه رویدادهای گوناگونی به وجود می آید که بر حجم معامالت، بر روی سهام و قیمت عدم اطمینان میان سرمایه گذاران می ش

آن اثر می گذارد. این بدان معنی است که نمی توان، به راحتی از واکنش بازار نسبت به اطالعات منتشر شده، آگاه گردید. اما آنچه که 

اکنش شدیدتری نسبت به سایر اطالعات نشان می دهد. حتی در مواردی که مسلم است این است که بازار سرمایه به برخی اطالعات، و

پیامدهای رویدادهای مالی، به شکل قابل توجهی برای عموم روشن است، ممکن است واکنش چشمگیری در پی نداشته باشد. به طور 

 (. 7831ام می شود)مهرانی و نونهال، مشابه، در برخی موارد، رویدادهای مالی ساده و عادی، موجب تغییرات شدیدی در بازده سه

ساختار مدیریت موجودی کاال، یکی از رویدادهایی است که ممکن است بازار سرمایه به آن واکنش های متفاوت نشان دهد. زیراکه 

سرمایه همواره موجودیهای کاال قسمت اعظمی از تحلیل رویه های مدیریتی در این حوزه برای همه سرمایه گذاران، یکسان نیست. 

 گذاری ها و مصارف منابع شرکتها را تشکیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت بوده و در نتیجه ، بر فعالیتهای سودآوری شرکتها نیز به

میزان قابل توجهی تأثیرگذار است. تاکنون پژوهش های خارجی متعددی در خصوص ارتباط بین موجودیهای کاال، سودآوری و عملکرد 

معتقدند مدیریت موجودی کاال به روشهای گوناگونی بر  )  (blinder,a.and maccini ,1991جام شده است. برای نمونه،شرکتها ان

عملکرد شرکت تأثیرگذار است. آنان همچنین، بیان کردند که از طریق نگهداری موجودی کاال، شرکتها می توانند برنامه ریزی تولید را 

و یا نبود موجودی کاال را به حداقل برسانند و هزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده و سوداگری بهبود بخشیده، هزینه های کمبود 

در قیمت معامالت به میزان قابل توجهی کاهش دهند. آنها بیان می کنند که در این میان نباید هزینه های نگهداری، از قبیل، هزینه 

 blinder,a.and ن، بیمه، ضایعات و هزینه هایی از این دست را نادیده گرفت.فرصت، هزینه مکان، هزینه جابه جایی، منسوخ شد

maccini ,1991)  ( 
معتقدند که داراییهای جاری که از مجموع موجودی   () (cote and  lotham,1999ر این، برخی از پژوهشگران، همچونافزون ب

کاال، حسابهای دریافتنی، سرمایه گذاریهای کوتاه مدت)وجه نقد و معادل وجه نقد( و اقالم تعهدی کوتاه مدت تشکیل شده است، برای 

میان اقالم تشکیل معتقد است در )  (falga and   serban, 2008در مقابل ریسک و عدم اطمینان هستنشرکت همچون سپری د

دهنده دارایی های جاری، موجودی کاال از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این امر موجب شده است که شرکت همواره سعی کند مقدار 

ت مالی مرتبط است. افزون کافی از موجودی کاال را نگهداری نماید، که این سیاست تا حد زیادی با مدیریت عملیاتی در جهت تصمیما

بیان می کنند که از اهداف و استراتژی های اصلی هر شرکتی حداکثر کردن ارزش آن شرکت  ) (morard and   balu , 2009این،بر 

   ) (morard and   balu , 2009 است، که این امر تا حد زیادی با تمرکز بر ریسک و عدم اطمینان قابل تحقیق است

برخی پژوهشگران با طرح مسائلی، همچون فلسفه تولید بموقع ، تکنولوژی اطالعات، خدمات لجستیک شخص ثالث، برون سپاری و  

مقاطعه کاری فرعی، معتقدند که نگهداری موجودی کاال در شرکتها باید کاهش یابد. در مقابل، برخی دیگر با طرح مسائلی، همچون 

ن و سطح خدمت رسانی به مشتریان، معتقد به نگهداری موجودی کاالی بیشتر در شرکتها هستند. رشد تقاضا برای محصوالت گوناگو

 این تضاد بین سیاست های نگهداری موجودی کاال، در طول زمان موجب تغییراتی در موجودی کاال شده است. 
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 (bernard and   nole,  2009)    ی کاهش یابد، تا حد امکان سعی می شود بیان می کنند که هرگاه تقاضاهای پیش بینی شده آت

موجودی کاالی بیشتری فروخته شود، در نتیجه موجودیکاال کاهش مییابد. بنابراین، سطح موجودی کاال به طور مستقیم با فروشهای 

اهش می کآتی در ارتباط است. همچنین، اگر تقاضاهای پیش بینی شده آتی یک شرکت کاهش یابد. سودهای پیش بینی شده آتی نیز 

 یابد، در نتیجه سطح موجودی کاال به طور مستقیم با سودهای آتی در ارتباط است.

(Thomas and Zhang, 2008)  .معتقدند که موجودی کاال عامل تعیین کننده بسیار مهمی برای عملکرد و ارزش شرکت است ،

است که با بازده آتی شرکت رابطه ای پایدار و محکم دارد. آنان، همچنین، بیان کردند که تغییرات در موجودی کاال، از جمله عواملی 

بیانگر یک رابطه معکوس بین تغییرات در ) lai, 2005)و  (chen et al, 2005 )هش های انجام شده، از جمله پژوهشاکثر پژو

معتقدند که تغییرات در موجودی کاال به طور معکوس  (Abarbanell and Bushee, 1997 )موجودی کاال و کارآیی شرکت هستند.

لندمدت وجود ندارد. با رشد سودها در کوتاه مدت در ارتباط است. آنها همچنین، بیان می کنند که این رابطه برای رشد سودها در ب

بهط ور بااهمیتی قادر به  2111تا  7991بیان می کنند که تغییرات موجودی کاال بین سال های  )،( weiss et al,2008افزون بر این

 (.7897پیش بینی سودهای آینده است)نمازی و همکاران، 

(tribo,2007 ( در تحقیقی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاستهای موجودی کاال در شرکتهای اسپانیایی را بررسی نمودند. متغیر وابسته

مدیران می باشد. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و مدل  سطح موجودی کاال و متغیرهای مستقل، شامل مالکیت نهادی و مالکیت

ریاضی به کار رفته، رگرسیون چندمتغیره می باشد. آنها نشان دادند که وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکتها، نیاز آنها 

ر به رسیدن به سطوح موجودی کاالی متعادل را به نقدینگی را کاهش می دهد و از بیش سرمایه گذاری جلوگیری می کند. این امر منج

می شود. همچنین، یافته ها حاکی از این است که در صورت تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، میزان منابع سرمایه گذاری شده 

 در موجودی کاال نسبت به حالتی که تامین مالی از طریق بدهی است؛ کمتر بوده است. 

Rumyantsev and Netessine 2007) )  به تحقیقی با عنوان تاثیرگذاری سیاست های موجودی کاال بر عملکرد مالی شرکت ها

مورد بررسی قرار دادند. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی ( ROAپرداختند، آنها رابطه بین تغییرات موجودی کاال را بر بازده دارایی ها )

می باشد. آنها به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین تغییرات موجودی کاال و و مدل ریاضی به کار رفته، رگرسیون چندمتغیره 

 وجود دارد.( ROAبازده دارایی ها )

(Thomas and Zhang 2008) در پژوهشی به بررسی ارتباط بین تغییرات موجودی کاال و بازده های آتی شرکتها پرداختند. متغیر ،

مستقل، سطح موجودی کاال می باشد. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و مدل ریاضی به کار رفته، وابسته بازدهی آتی سهام و متغیر 

رگرسیون چندمتغیره می باشد.  نتایج پژوهش آنان، نشان داد که ارتباط معکوس بین اقالم تعهدی و بازده های غیرعادی آتی شرکتها 

بیان کردند که موجودی کاال عامل تعیین کننده بسیار مهمی برای عملکرد و کامالً از تغییرات در موجودی کاال ناشی می شود. آنها 

 ارزش شرکت است.

bernard and   nole,  2009)،(  در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا اعداد موجودی کاال، سودها و فروشهای آتی ،

و متغیر مستقل، سطح موجودی کاال می باشد. روش تحقیق آنها شرکت را پیش بینی می کند؟ متغیر وابسته سود و فروش آتی شرکت 

شرکت بین سال های  763از نوع همبستگی و مدل ریاضی به کار رفته، رگرسیون چندمتغیره می باشد. نتایج پژوهش آنان با بررسی 

 شرکت وجود دارد.نشان داد که ارتباط مستقیمی بین موجودی کاال با سودها و فروشها پیش بینی شده  2113تا  7999
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 ( bao and bao, 2010)  .در مطالعه ای به بررسی تأثیرات آگاهی از تغییر در موجودی کاال بر روی ارزشگذاری شرکتها پرداختند

شرکت را به دو گروه تقسیم کردند: گروه اول، شرکتهای همراه با اطالعات مفید د ر مورد تغییر در موجودی کاال و گروه   323آنها تعداد 

دوم سایر شرکتها. متغیر وابسته ارزش بازار شرکت و متغیر مستقل، سطح موجودی کاال می باشد. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و 

مدل ریاضی به کار رفته، رگرسیون چندمتغیره می باشد.  نتایج پژوهش آنها نشان داد که آگاهی از تغییر در موجودی کاال برای ارز 

 مفید است. شگذاری شرکتها بسیار

Ameer, 2010) (  نقش حاکمیتی سرمایه گذاران نهادی و بانکهای داخلی و خارجی را در تصمیمات مالی شرکتها مانند مدیریت

موجودی کاال و مدیریت وجوه نقد،که دارای پیامدهای نقدینگی هستند؛ بررسی کردند. نمونه تحقیق حاضر شامل شرکتهای پذیرفته 

می باشد. متغیر وابسته سطح موجودی کاال و وجه نقد و متغیرهای  2112تا  2112یایی، در طول سالهای کشور آس 6شده در بورس 

مستقل، شامل مالکیت نهادی و مالکیت مدیران می باشد. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و مدل ریاضی به کار رفته، رگرسیون 

ی به واسطه نقش نظارتی که مدیران دارند؛ راهبردهای مدیریت موجودی چندمتغیره می باشد.  این محقق دریافت که بانکهای خارج

کاال و مدیریت وجوه نقد را بهبود می بخشند. تعداد نامناسب سرمایه گذاران نهادی در بخش های صنعتی کشورهای آسیایی، ممکن 

ادی عالقه زیادی به سرمایه گذاری در آنها است ناشی از این باشد که صنایع این کشورها، عمدتا صنایع مصرفی که سرمایه گذاران نه

 دارند. 

(basu and wang,  2011)  در پژوهشی به بررسی ارتباط بین تغییرات موجودی کاال، سودها و ارزش شرکت پرداختند. متغیر

ه کار دل ریاضی بوابسته سود و ارزش آتی شرکت و متغیر مستقل، سطح موجودی کاال می باشد. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و م

نشان داد که یک ارتباط منفی  2112تا  7921رفته، رگرسیون چندمتغیره می باشد.  نتایج پژوهش آنان با بررسی مشاهده بین سالهای 

بین تغییرات موجودی کاال و عملکرد شرکت وجود دارد؛ هرچند این ارتباط در صنعت عمده فروشان و خرده فروشان و شرکتهایی که به 

 Abarbanell عادی سطح موجودی کاالی خود را پایین نگه می دارند، ضعیف تر می شود. افزون بر این ، آنان با پیروی از صورت 

and Bushee,1997) ،)  ،به بررسی عواملی همچون شرایط اقتصاد کالن و محیط های خاص صنعت، تغییرات در حسابهای دریافتنی

 basu and)تغییرات در مخارج سرمایه ای، تغییرات در حاشیه سود، تغییرات در هزینه های اداری و فروش و کیفیت سود پرداختند. 

wang, 2011)ب تقویت ارتباط بین تغییرات موجودی کاال و عملکرد شرکت شوند.( دریافتند که عوامل باال می توانند موج 

KesavanMani, 2012))  به تحقیقی با عنوان رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کاال و سودآوری آتی شرکت ها پرداختند، شرکت

ر مستقل، سطح موجودی کاال های مورد بررسی در تحقیق آنها، شرکت های خرده فروشی بود. متغیر وابسته سود آتی شرکت و متغی

می باشد. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و مدل ریاضی به کار رفته، رگرسیون چندمتغیره می باشد. نتیجه تحقیق آن ها نشان داد 

 که رابطه معناداری بین رشد غیرعادی موجودی کاال و سودآوری آتی شرکت های خرده فروشی می باشد.

( Elsayed.Wahba,2013)   در تحقیقی فرض کردند که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کاال، ممکن است در اثر

سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، تعدیل شود. بعبارت دیگرف احتمال دارد که یک سازوکار حاکمیت شرکتی ضعیف،در شرایط خاص 

این ادعا را در ارتباط با نظارت بر مدیریت موجودی کاال در  (Elsayed.Wahba,2013 ) توسط سایر سازوکارها، از دور خارج شود.

میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس مصر موردنظر قرار دادند. متغیر وابسته سطح موجودی کاال و متغیرهای مستقل، شامل مالکیت 

ه ضی به کار رفته، رگرسیون چندمتغیرنهادی و سایر جنبه های حاکمیت شرکتی می باشد. روش تحقیق آنها از نوع همبستگی و مدل ریا

می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کاال، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج 
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عنادارتر ین ارتباط قوی تر و منشان داد که در شرکتهای با مالکیت مدیریتی باال، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیات مدیره بزرگتر، ا 

 بوده است. 

 (Steinker.Hoberg ,2014)  در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات موجودی کاال و بازده بلندمدت سهام پرداختند. نمونه آماری

می باشد. این محققین، دو معیار برای اندازه گیری  2171تا  7997آنها شامل شرکتهای بزرگ تولیدی در آمریکا در طول سالهای 

نوسانات موجودی کاال به صورت فصلی در هر سال و دوم، سطح رشد غیرعادی تغییرات موجودی کاال موردنظر قرار دادند. اول، شدت 

موجودی کاال به صورت فصلی در هر سال. در این تحقیق، جهت اندازه گیری متغیر وابسته )بازده بلندمدت سهام( از رابطه زیر استفاده 

ریسک، طبقه بندی شده و جهت بررسی روابط بین متغیرها  شده است. در این تحقیق، بازدهی سهام در قالب پرتفوهای مبتنی بر اندازه و

از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که تغییرات فصلی موجودی کاال و رشد غیرعادی آن با تغییرات بازده 

د. ور کامل ریسک کلی شرکت را تبیین نماینبلندمدت سهام، ارتباط معنادار داشته است. مطابق با یافته ها، هر دو معیار نمی توانند به ط

این در حالی است که تغییرات باالی موجودی کاال و رشد غیرعادی پایین، موجب بهبود بازده سهام شده است و عملکرد سهام با افزایش 

 فرصتهای بالقوه پیش رویرشد غیرعادی، کاهش می یابد. از این رو، می توان استدالل نمود که تغییر در سطح موجودی کاال، ریسکها و 

 شرکت را به طور قابل قبولی منعکس می نماید. 

 روش شناسی تحقیق 

 :روش تحقیق

 روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن واکنش بازار سرمایه به ساختار مدیریت مالی شر کتها بررسی می شود. 

تحقیق حاضر به بررسی روابط بین و به دلیل اینکه است.  پیمایشی_توصیفیروش تحقیق بلحاظ اجرا وگردآوری اطالعات، همچنین 

متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین میتوان آن را از نوع پس 

لول )متغیر وابسته و متغیر مستقل( پس از وقوع می پردازد رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و مع

 و در آزمون فرضیات آن داده های تاریخی شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار می گیرد. 

 تعریف جامعه آماری

ه و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شد

گروه صنعتی  از شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق  72در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش 

ل مهم موردنظر می باشد؛ در بهادار تهران به شرح ذیل می باشد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، موجودی کاال، بعنوان یکی از عوام

انتخاب صنایع برای نمونه آماری سعی شده است که ترکیبی از صنایعی که مدیریت موجودی کاال در آنها از اهمیت باالیی برخوردار 

 است؛  انتخاب شود تا تاثیرات تاثیرات این راهبردها به صورت روشن تری، تبیین شود. 

 محصوالت فلزی 

اساسی. گروه شرکت های  فلزات 

گروه شرکت های خودرو وساخت قطعات 
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گروه شرکت های مواد و محصوالت دارویی 

گروه شرکت های دستگاه های برقی 

کانه های فلزی 

ماشین آالت و تجهیزات 

کاشی و سرامیک 

گروه شرکت های محصوالت غذایی 

گروه شرکت های محصوالت شیمیایی 

الستیک وپالستیک 

کانی غیر فلزی 

سیمان ، آهک ، گچ گروه شرکت های 

 جامعه آماری تحقیق، باید دارای ویژگی های زیر باشد. 

 .جزو شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه ها و بانکها نباشند 

 در بورس حضور داشته اند.  7892تا  7833در طول سالهای مالی 

 ماه در هر سال توقف نماد معامالتی نداشته باشند.  4بیش از 

 .پایان سال مالی آنها آخر اسفند هر سال بوده و در طول دوره فوق الذکر تغییری در سال مالی نداده اند 

.در همه سالهای مورد بررسی در پایان سال مالی اطالعات و داده های موردنیاز آنها در دسترس باشد 

نها  در دسترس باشد.در همه سالهای مورد بررسی در پایان سال مالی اطالعات و داده های فصلی آ 

 .در هیچیک از سالهای تحقیق، حقوق صاحبان سهام شرکت منفی نباشد 

 شرکت می باشد. 749حجم جامعه آماری، پس از اعمال محدودیتهای ذکر شده فوق، 
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 روش نمونه گیرینحوه تعیین حجم نمونه و 

شرکت در نظر  72شرکت می باشد. نمونه پایلوت، برابر با  749حجم جامعه آماری، پس از اعمال محدودیتهای ذکر شده در بند قبل، 

بدین ترتیب، روش نمونه گیری در تحقیق حاضر، تصادفی ساده می باشد به این دلیل که همه افراد جامعه آماری شانس گرفته شد. 

اشته باشند و بتوان نتایج حاصل از آزمون فرضیات را به کل جامعه آماری تعمیم داد. همچنین، دوره تحقیق کامال یکسانی برای انتخاب د

 است.  7892تا  7833ساله و شامل سالهای  2

 روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها -

 روش کتابخانه اى 

تحقیق  استفاده خواهد شد که شامل مطالعه پایان نامه ها ازاین روش درگردآوری داده های پیرامون مبانی نظری وسوابق وپیشینه 

،کتاب ها، مقاالت و تحقیقات ونشریات وموارد مشابه خواهد بود که با آن ها محقق مى تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد و 

 . بشناسد بیشتر را خود تحقیق هاى ابعاد آن را ببیند و هدف یا هدف

 مدارکروش مراجعه به اسناد و 

روش درگردآوری داده های مربوط به عملکردهای گذشته نهادهای مرتبط برای تحلیل فرضیات این تحقیق استفاده خواهد شد ار این 

 که از جمله اسناد ومدارک می توان گزارش های مدیریتی موجود درشرکتها و یادداشتهای همراه صورتهای مالی رانام برد. 

 بانک های اطالعاتی بورس 

برد بانکهای اطالعاتی: جهت گردآوری و تجمیع داده های مالی شرکتهای نمونه آماری از بانکهای اطالعاتی منتشر شده توسط سازمان کار

 . استبورس اوراق بهادار تهران و اطالعات موجود در نرم افزارهای سهام مانند نرم افزار ره آورد نوین و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده 

 اینترنتیکاوش  

دراین روش هم داده هایی از طریق مطالعه و جستجو درسایتهای اینترنتی،مقاالت و تحقیقات اینترنتی پیرامون مبانی نظری وپیشینه 

 تحقیق گردآوری می شود. 

 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق 

ار و به گروه واحدی از افراد داده شود؛ نتایج، نزدیک منظور از پایایی این است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی چندین ب

 به هم باشند. ابزار تحقیق، زمانی دارای پایایی است که چنانچه محقق دیگری نیز از آن استفاده نماید؛ مقادیر بدست آمده برای داده ها،

 به نتایج اولیه نزدیک باشد.

های تاریخی و واقعی شرکتهای نمونه آماری می باشد؛ امکان عدم مطابقت آنها  با توجه به اینکه، داده های تحقیق حاضر، مبتنی بر داده

 در زمان های مختلف و یا محققین مختلف، بعید می باشد. از این نظر، پایایی ابزارها، اثبات شده است.  

 تجزیه و تحلیل دادهها

 آماری نمونه توصیف

 ابتدا اطالعات، تحلیل و تجزیه منظور به شوند؛ می گیری اندازه کمی مبانی اساس بر که هایی داده تحلیل و تجزیه شروع نقطه

 مرکزی شاخصهای بررسی به که است تکنیکی آماری، نمونه توصیف.شود محاسبه بررسی تحت های داده توصیفی آمار است الزم

 ترکیب از ناشی مشاهدات این .است شرکت-سال 420 حاضر تحقیق مشاهدات تعداد .پردازد می تحقیق های داده پراکندگی و
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 آمار .باشد می آزمون دوره بعنوان ،92تا 33ز ساال 5 طول در آماری نمونه بعنوان بورس، در شده پذیرفته شرکت 84 های داده 

  .است شده ارائه 7 جدول در فرضیات آزمون مدل در رفته بکار متغیرهای به مربوط توصیفی

 تحقیق متغیرهای توصیفی آمار1  :جدول

 معادل

 فارسی

 متغیر

 بازده

 بلندمدت

 سهام

 رشد

غیرعادی

 ساالنه 

موجودی

 کاال 

 رشد

غیرعادی

 فصلی 

موجودی

 کاال 

 ضریب

 بتای

 سهام

 اهرم

 مالی

 نسبت

 ارزش

 به بازار

 ارزش

 دفتری

 بازده

 ها دارایی

 اندازه

 شرکت

 RET متغیر نماد
ABI ABIQ BETA LEV MTB ROA SIZE 

 میانگین
 0.5129

46 

 1.060

875 

 0.800

042 

 0.590

162 

 0.596

470 

 2.178

105 

 0.156

176 

 13.21

478 

 میانه
 0.2572

83 

 0.991

500 

 0.697

991 

 0.445

074 

 0.609

151 

 1.713

610 

 0.117

936 

 13.09

577 

3.7200  حداکثر
67 

 4.590

101 

 3.924

475 

 30.71

410 

 0.991

793 

 7.722

551 

 0.695

370 

 18.42

758 

- حداقل
0.5724

00 

 0.220

007 

 0.181

941 

-

3.7520

83 

 0.096

415 

 0.144

845 

-

0.2478

82 

 9.942

708 

 انحراف

0.8146  معیار
05 

 0.434

202 

 0.396

979 

 1.900

770 

 0.183

324 

 1.602

152 

 0.159

381 

 1.605

807 

 چولگی
 1.5511

81 

 2.961

338 

 3.629

810 

 10.81

646 

-

0.2614

99 

 1.456

819 

 0.868

176 

 0.646

745 
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5.1099  کشیدگی 
07 

 19.65

695 

 20.37

912 

 162.7

576 

 2.401

037 

 4.900

834 

 3.775

790 

 3.388

801 

 تعداد

مشاه

 دات

 42

0  420  420  420  420  420  420  420 

 قرار محقق اختیار در شده محاسبه متغیرهای و شده آوری جمع های داده توزیع خصوص در را مفیدی اطالعات توصیفی، تحلیل

 از سهام، بلندمدت بازده برای آمده بدست  معیار انحراف که دهد می نشان 7 جدول در شده ارائه نتایج مثال، برای .دهد می

 داده توزیع در شدید نوسانات وجود و (وابسته متغیر بعنوان) آن بودن نرمال عدم از حاکی یافته این .است باالتر متغیر این میانگین

 می 512/0 سهام، بازده متغیر میانگین .دارد ای ویژه اهمیت رگرسیونی، های مدل طریق از آن رفتار تحلیل در که باشد می ها

 سهامداران نصیب بازدهی درصد، 2/51 متوسط، طور به تحقیق، دوره طول در آماری نمونه شرکتهای دهد می نشان که باشد

 غیرعادی رشد متغیر برای آمده دست به میانگین که باشند می این از حاکی مستقل متغیرهای خصوص در ها یافته.اند نموده

 کاالی موجودی که دهد می نشان یافته این .است بوده باالتر کاال، موجودی فصلی غیرعادی رشد میانگین از کاال، موجودی ساالنه

 رشد متغیر برای آمده دست به معیار انحراف همچنین، .است داشته بیشتری حساسیت ساالنه، های دوره به آماری نمونه شرکتهای

 شرکتهای دیگر، عبارت به .است بوده باالتر کاال، موجودی فصلی غیرعادی رشد معیار انحراف از کاال، موجودی ساالنه غیرعادی

 توصیفی های آماره .اند داشته فصلی رشد به نسبت بیشتری تغییرپذیری کاال، موجودی ساالنه غیرعادی رشد لحاظ به آماری نمونه

 دارایی از درصد 60 به نزدیک که است این از حاکی که باشد می 596/0 مالی اهرم میانگین که میدهند نشان کنترلی متغیرهای

 ارزش نسبت متغیر برای آمده بدست میانگین .اند شده تامین بدهی قالب در تحقیق، دوره طول در آماری نمونه شرکتهای های

 2 از بیش متوسط طور به تحقیق، دوره طول در آماری نمونه شرکتهای  بازار ارزش که است این از حاکی دفتری، ارزش به بازار

 نمونه شرکتهای که دهد می نشان و باشد می مثبت ها دارایی بازده برای آمده دست به میانگین .است بوده آنها دفتری ارزش برابر

  .اند نموده کسب بازدهی خود، های دارایی از درصد 15 از بیش تحقیق، دوره طول در آماری

 رگرسیون های فرض پیش تحلیل

 مدل اعتبار .است شده داده برازش متغیرها، بین روبط تحلیل جهت رگرسیونی مدل دو که است شده مطرح فرضیه 2 حاضر، تحقیق در

 به تحقیق مدلهای برای آنها نتایج و ها فرض پیش این .شود می سنجیده رگرسیون اساسی فرضهای پیش طریق از رگرسیونی، های

  .باشند می زیر صورت

  های وابستهمتغیر بودن نرمال بررسی

 بودن نرمال بررسی جهت .است شده تلقی وابسته متغیر بهعنوان سهام، بلندمدت بازده متغیر تحقیق، این فرضیات آزمون الگوی در

 های فرضیه .است شده استفاده برا-جارکو آزمون از مذکور(مدل اعتبار و رگرسیون کالسیک فرضهای از یکی بعنوان)وابسته متغیر

  .باشد می ذیل بصورت آزمون این به مربوط آماری
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 H0استنرمالهادادهتوزیع

H1نیستنرمالهادادهتوزیع

استآمده2جدولدرفوقآماریآزمونازحاصلنتایج 

 تحقیق وابسته متغیرهای بودن نرمال آزمون :2 جدول

 معناداری سطح برا-جارگو آماره متغیرها

 000/0 336/246 سهام بلندمدت بازده

 متغیر توزیع بودن نرمال بر مبنی  H0 فرضیه بنابراین (000/0) باشدمی 05/0 از کمتر  آماره معناداری سطح که این به توجه با

  .باشندنمی برخوردار نرمال توزیع از وابسته متغیر که است این بیانگر یافته این .شود می رد %95 اطمینان سطح در وابسته

  .گیرد می قرار موردنظر نیز ای میله نمودار طریق از تحقیق وابسته متغیر بودن نرمال بهتر، تبیین جهت

 از ها داده سازی نرمال برای مطالعه این در .شوند سازی نرمال وابسته متغیر ها فرضیه آزمون از قبل است الزم فوق، مطالب به توجه با

 جدول شرح به ها داده سازی نرمال فرآیند از بعد برا-جارکو آزمون از حاصل نتایج .است شده گرفته بهره (Ln) ها داده طبیعی لگاریتم

 .باشد می 8

 سازی نرمال از پس تحقیق وابسته متغیر بودن نرمال آزمون 3 :جدول

 معناداری سطح برا-جارگو آماره متغیرها

 09/0 03/4 سهام بلندمدت بازده

است  (α=05/0) آزمون خطای سطح از بیشتر وابسته، متغیر برای برا-جارگو آزمون از آمده بدست داری معنی سطح نتایج، به توجه با

رمال ن به عبارت دیگر، داده های مربوط به متغیر وابسته پس از نرمال سازی، از توزیعی نزدیک به توزیع .پذیرفته می شود H0و فرضیه 

  .پیروی می کنند و نرمال بودن بعنوان یکی از فرض های اساسی رگرسیون در خصوص این متغیر پذیرفته می شود

 تعیین ضریب کردن میل یک سمت به

  .است زیر شرح به حاضر، تحقیق در شده برازش رگرسیونی های مدل برای آمده بدست شده تعدیل تعیین ضرایب

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 شده برازش رگرسیونی های مدل شده تعدیل تعیین ضرایب :4 جدول 

 تعیین ضریب وابسته متغیر مدل

 Ret 329/0 اول فرضیه آزمون مدل

 Ret 398/0 دوم فرضیه آزمون مدل

 از دصد 30 از بیش ها، مدل این واقع، در و باشند می 3/0 از بیش رگرسیونی های مدل تعیین ضرایب که دهد می نشان نتایج

  .اند نموده تبیین مستقل، متغیرهای طریق از را تحقیق دوره طول در آماری نمونه شرکتهای سهام بلندمدت بازدهی در اترتغیی

 تحقیق متغیرهای همبستگی ماتریس مستقل متغیرهای یا ها X خطی استقالل

 پیرسون همبستگی ضریب طریق از ارتباط این .باشد می تحقیق متغیرهای دوی به دو ارتباط کننده منعکس همبستگی، ماتریس

 بین خطی هم وجود عدم یا وجود خصوص در رگرسیونی، های مدل اجرای از قبل دهد می اجازه محقق به و شود می سنجیده

   .است ذیل بصورت حاضر تحقیق متغیرهای همبستگی ماتریس .نماید کسب اطالعاتی ها، مدل از یک هر مستقل متغیرهای

 ها فرضیه آزمون مدل در رفته بکار متغیرهای همبستگی ماتریس :5 جدول

 فارسی معادل

 متغیر

 بازده

 بلندمدت

 سهام

 غیرعادی رشد

 موجودی ساالنه

 کاال

 رشد

 غیرعادی

 فصلی

 کاال موجودی

 بتای ضریب

 مالی اهرم سهام

 ارزش نسبت

 ارزش به بازار

 شرکت اندازه ها دارایی بازده دفتری

 RET ABI ABIQ BETA LEV MTB ROA SIZE متغیر نماد

RET  1.000000        

ABI  0.111852  1.000000    

   

ABIQ -0.053522  0.185732  1.000000   

   

BETA  0.247809  0.138334 -0.009511  1.000000     

LEV -0.040578  0.041344 -0.041871 -0.044128  1.000000    

MTB  0.398217  0.035168  0.065483  0.063255 -0.011939  1.000000   

ROA  0.184216 -0.069280  0.031868  0.070582 -0.642131  0.249680  1.000000   

SIZE  0.359324  0.004773  0.043510  0.132337 -0.152296  0.405518  0.355309  1.000000 

 از و نیستند 5/0 از باالتر  همبستگی، ضرایب از یک هیچ که دهد می نشان تحقیق مستقل متغیرهای بین متقابل ارتباط بررسی

 .شود می رد فرضیات، آزمون الگوی در مستقل متغیرهای بین خطی هم وجود احتمال نظر این
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 ها باقیمانده همبستگی خود عدم

 دامنه .شود می استفاده واتسون دوربین آماره از رگرسیونی مدل های باقیمانده بین خودهمبستگی وجود عدم فرض بررسی جهت

  .است شده ارائه زیر جدول در رگرسیونی های مدل برای آزمون این نتایج .باشد می 5/2 تا 5/1 بین آماره، این مطلوب

 
 رگرسیونی مدل های باقیمانده بین خودهمبستگی وجود عدم آزمون :6جدول

 نتیجه واتسون دوربین آماره  مدل

 خودهمبستگی وجود عدم 926/1 اول فرضیه آزمون مدل

 خودهمبستگی وجود عدم 941/1 دوم فرضیه آزمون مدل

 

 بین خودهمبستگی وجود عدم فرض دارد؛ قرار مطلوب دامنه در رگرسیونی، مدل هر برای واتسون دوربین آماره اینکه به توجه با

  .شود می پذیرفته شده، برازش مدل برای ها، باقیمانده

 اول فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 و وابسته متغیر عنوان به سهام، بازده آن، در که است شده اقتباس ،   (Steinker.Hoberg 2014) تحقیق از حاضر تحقیق مدل

  .است زیر شرح به مذکور مدل برازش از حاصل نتایج .باشد می مستقل متغیرهای سایر و کاال موجودی غیرعادی رشد از تابعی

 برآوردی معادله و پارامترها برآورد جدول

 اول فرضیه آزمون برای آماری تحلیل و تجزیه نتایج 7 جدول

 داری معنی سطح t آماره β ضریب متغیر

C -6.742212 -6.743703 0.0000 

ABI 0.098933 2.188240 0.0356 

BETA 0.072199 3.666652 0.0003 

SIZE 0.511560 7.097935 0.0000 

MTB 0.090290 2.202900 0.0283 

LEV 0.190411 0.377480 0.7061 

ROA 0.238195 0.550045 0.5827 

 407/14                       :چاو F آماره                                                 329/0            :شده تعدیل تعیین ضریب

 000/0          :چاو F داری معنی سطح                                                926/1                :واتسون دوربین آماره

 839/13                       :هاسمن آماره                                               F:                                 314/3 آماره

 031/0         :هاسمن داری معنی سطح                                               F:            000/0 مارهآ داری معنی سطح

 

 Ret :وابسته متغیر
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 مدل تشخیص های آزمون

 از منظور بدین .شود می داده تشخیص مناسب رگرسیونی مدل آماری، های آزمون طریق از ابتدا رگرسیونی، مدل برازش جهت

 روش بهترین (panel)پانل روش و (Pooled)ترکیبی روش بین تا کند می کمک چاو آزمون .شود می استفاده چاو آزمون آزمونهای

 روی بر چاو آزمون سپس و شد داده برازش ترکیبی، روش بر مبتنی رگرسیونی مدل ابتدا ترتیب، بدین .نمود انتخاب را تخمین

  .باشد می ذیل بصورت آزمون این به مربوط آماری های فرضیه .گردید اجرا شده برازش رگرسیون

H0 :است ترکیبی رگرسیون، روش. 

H1: است پانل رگرسیون، روش. 

 استفاده اساس، این بر .شود می رد فوق، H0 فرضیه باشد؛ می (05/0)خطا سطح از کمتر چاو آزمون معناداری سطح اینکه به توجه با

 روش است الزم پانل، های داده بر مبتنی های مدل در .شود می توصیه فرضیات، آزمون رگرسیونی مدل برازش جهت پانل روش از

 این در .شود انتخاب مدل، برازش برای روش، ترین مناسب و گیرد قرار آزمون مورد اثرات، بود ثابت یا و بودن تصادفی بر مبتنی تخمین

 شده، اعمال روش بودن مناسب هاسمن آزمون طریق سپس،از و شده داده برازش تصادفی اثرات بر مبتنی رگرسیونی، مدل ابتدا راستا،

  .باشد می ذیل بصورت هاسمن آزمون به مربوط آماری های فرضیه .شود می بررسی

H0 : است تصادفی اثرات بر مبتنی رگرسیون. 

H1: است ثابت اثرات بر مبتنی رگرسیون. 

 مدل برازش جهت ثابت اثرات روش از استفاده بنابراین، است، 05/0 از تر پایین هاسمن آزمون معناداری سطح ها، یافته اساس بر

  .شود می توصیه رگرسیونی

  برآوردی معادله اعتبار تحلیل 

 329/0 رگرسیونی مدل تعیین ضریب .است آمده فوق جدول دوم بخش در رگرسیونی الگوی اعتبار خصوص در آماری تحلیل نتایج

 طریق از را آماری نمونه شرکتهای سهام بلندمدت بازده تغییرات از درصد 9/32 است توانسته مدل این که این از حاکی و باشد می

 بنابراین، و بوده 5/2 تا 5/1 بین واتسون دوربین آماره که دهد می نشان نتایج همچنین، .نماید تبیین کنترلی و مستقل متغیرهای

 فرضهای از یکی بعنوان خطاها، بین همبستگی خود وجود عدم و ندارد وجود شدیدی همبستگی خود رگرسیونی الگوی خطاهای بین

 F آماره براساس که ،(ANOVA) رگرسیون واریانس تحلیل نتایج .شود می پذیرفته شده، برازش مدل خصوص در رگرسیون اساسی

 .است آمده  زیر جدول آخر ستون دو در اول فرضیه آزمون در شده داده برازش الگوهای برای شود؛ می گیری تصمیم آن درخصوص

  .باشد می ذیل بصورت F آماره تحلیل به مربوط آماری های فرضیه

H0: βi=0   نیست دار معنی رگرسیونی الگوی 

H1: βi≠0 است دار معنی رگرسیونی الگوی    
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 و شود می رد فوق H0 فرض درنتیجه و است ( α=05/0)آزمون خطای سطح از کمتر مدل برای F آماره داری معنی سطح    

  .باشد می خطی تحقیق، متغیرهای بین روابط و دار معنی آماری بلحاظ شده برآورد رگرسیون

 متغیرها بین روابط تحلیل 

 کاال موجودی ساالنه عادی غیر رشد بین ارتباط که  ABI متغیر برای شده برآورد ضریب فوق، جدول در شده ارائه های یافته به توجه با

 یافته این .است 05/0 از کمتر که است 035/0 معناداری سطح با و 098/0 با برابر دهد؛ می نشان را شرکتها، سهام مدت بلند بازده با

 عبارت به .است مطابق تحقیق، اول فرضیه در شده مطرح ادعای با و باشد می مذکور متغیرهای بین معنادار و مستقیم ارتباط از حاکی

 ادعای با ها یافته این .اند نموده تجربه را باالتری سهام بازدهی اند؛ داشته کاال موجودی در بیشتری غیرعادی رشد که شرکتهایی دیگر،

  .شود می پذیرفته درصد، 95 اطمینان سطح در تحقیق اول فرضیه نتیجه، در و باشند می مطابق تحقیق، اول فرضیه در شده مطرح

 ریسک)سهام بتای متغیرهای با سهام بلندمدت بازده بین که است این از حاکی کنترلی متغیرهای خصوص در آمده بدست های یافته

 ریسک با سهام دیگر، عبارت به .دارد وجود معنادار و مستقیم ارتباط دفتری، ارزش به بازار ارزش نسبت و شرکت اندازه ،(سیستماتیک

 نموده خود سهامداران نصیب را باالتری بازدهی بیشتر، بازار ارزش نسبت و بزرگتر اندازه با شرکتهای و دارند نیز بیشتری بازدهی باال،

  .اند

 دوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 و وابسته متغیر عنوان به سهام، بازده آن، در که است شده اقتباس ،   (Steinker.Hoberg 2014) تحقیق از حاضر تحقیق مدل

  .است زیر شرح به مذکور مدل برازش از حاصل نتایج .باشد می مستقل متغیرهای سایر و کاال موجودی غیرعادی رشد از تابعی

 برآوردی معادله و پارامترها برآورد جدول

  دوم فرضیه آزمون برای آماری تحلیل و تجزیه نتایج :8- جدول

 داری معنی سطح t آماره  β ضریب متغیر

C -6.673619 -6.630503 0.0000 

ABIQ 0.076005 2.740019 0.0198 

BETA 0.075363 3.860014 0.0001 

SIZE 0.511567 7.082338 0.0000 

MTB 0.090262 2.199154 0.0286 

LEV 0.335239 0.675328 0.4999 

ROA 0.295093 0.677681 0.4984 

 443/12                       :چاو F آماره                                                 398/0            :شده تعدیل تعیین ضریب

 000/0          :چاو F داری معنی سطح                                                941/1                :واتسون دوربین آماره

 811/80                       :هاسمن هآمار                                               F:                                 296/3 آماره

                                                                                                    000/0         :هاسمن داری معنی سطح                                               F:            000/0 آماره داری معنی سطح
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 Ret :وابسته متغیر 

 

 مدل تشخیص های آزمون

 از منظور بدین .شود می داده تشخیص مناسب رگرسیونی مدل آماری، های آزمون طریق از ابتدا رگرسیونی، مدل برازش جهت

 روش بهترین (panel)پانل روش و (Pooled)ترکیبی روش بین تا کند می کمک چاو آزمون .شود می استفاده چاو آزمون آزمونهای

 روی بر چاو آزمون سپس و شد داده برازش ترکیبی، روش بر مبتنی رگرسیونی مدل ابتدا ترتیب، بدین .نمود انتخاب را تخمین

  .باشد می ذیل بصورت آزمون این به مربوط آماری های فرضیه .گردید اجرا شده برازش رگرسیون

H0 :است ترکیبی رگرسیون، روش. 

H1: است پانل رگرسیون، روش. 

 استفاده اساس، این بر .شود می رد فوق، H0 فرضیه باشد؛ می (05/0)خطا سطح از کمتر چاو آزمون معناداری سطح اینکه به توجه با

 روش است الزم پانل، های داده بر مبتنی های مدل در .شود می توصیه فرضیات، آزمون رگرسیونی مدل برازش جهت پانل روش از

 این در .شود انتخاب مدل، برازش برای روش، ترین مناسب و گیرد قرار آزمون مورد اثرات، بود ثابت یا و بودن تصادفی بر مبتنی تخمین

 شده، اعمال روش بودن مناسب هاسمن آزمون طریق سپس،از و شده داده برازش تصادفی اثرات بر مبتنی رگرسیونی، مدل ابتدا راستا،

  .باشد می ذیل بصورت هاسمن آزمون به مربوط آماری های فرضیه .شود می بررسی

H0 : است تصادفی اثرات بر مبتنی رگرسیون. 

H1: است ثابت اثرات بر مبتنی رگرسیون. 

 مدل برازش جهت ثابت اثرات روش از استفاده بنابراین، است، 05/0 از تر پایین هاسمن آزمون معناداری سطح ها، یافته اساس بر

  .شود می توصیه رگرسیونی

  برآوردی معادله اعتبار تحلیل

 398/0 رگرسیونی مدل تعیین ضریب .است آمده فوق جدول دوم بخش در رگرسیونی الگوی اعتبار خصوص در آماری تحلیل نتایج

 طریق از را آماری نمونه شرکتهای سهام بلندمدت بازده تغییرات از درصد 8/39 است توانسته مدل این که این از حاکی و باشد می

 بنابراین، و بوده 5/2 تا 5/1 بین واتسون دوربین آماره که دهد می نشان نتایج همچنین، .نماید تبیین کنترلی و مستقل متغیرهای

 فرضهای از یکی بعنوان خطاها، بین همبستگی خود وجود عدم و ندارد وجود شدیدی همبستگی خود رگرسیونی الگوی خطاهای بین

 F آماره براساس که ،(ANOVA) رگرسیون واریانس تحلیل نتایج .شود می پذیرفته شده، برازش مدل خصوص در رگرسیون اساسی

 .است آمده 8 جدول آخر ستون دو در اول فرضیه آزمون در شده داده برازش الگوهای برای شود؛ می گیری تصمیم آن درخصوص

  .باشد می ذیل بصورت F آماره تحلیل به مربوط آماری های فرضیه

H0: βi=0   نیست دار معنی رگرسیونی الگوی 

H1: βi≠0 است دار معنی رگرسیونی الگوی    
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 و شود می رد فوق H0 فرض درنتیجه و است ( α=05/0)آزمون خطای سطح از کمتر مدل برای F آماره داری معنی سطح    

  .باشد می خطی تحقیق، متغیرهای بین روابط و دار معنی آماری بلحاظ شده برآورد رگرسیون

 متغیرها بین روابط تحلیل 

 موجودی فصلی عادی غیر رشد بین ارتباط که  ABIQ متغیر برای شده برآورد ضریب فوق، جدول در شده ارائه های یافته به توجه با

 این .است 05/0 از کمتر که است 019/0 معناداری سطح با و 076/0 با برابر دهد؛ می نشان را شرکتها، سهام مدت بلند بازده با کاال

 به .است مطابق تحقیق، دوم فرضیه در شده مطرح ادعای با و باشد می مذکور متغیرهای بین معنادار و مستقیم ارتباط از حاکی یافته

 با یافته این .اند نموده تجربه را باالتری سهام بازدهی اند؛ داشته کاال موجودی در بیشتری غیرعادی رشد که شرکتهایی دیگر، عبارت

 می پذیرفته درصد، 95 اطمینان سطح در تحقیق دوم فرضیه نتیجه، در و باشد می مطابق تحقیق، دوم فرضیه در شده مطرح ادعای

  .شود

 ریسک)سهام بتای متغیرهای با سهام بلندمدت بازده بین که است این از حاکی کنترلی متغیرهای خصوص در آمده بدست های یافته

 ریسک با سهام دیگر، عبارت به .دارد وجود معنادار و مستقیم ارتباط دفتری، ارزش به بازار ارزش نسبت و شرکت اندازه ،(سیستماتیک

 نموده خود سهامداران نصیب را باالتری بازدهی بیشتر، بازار ارزش نسبت و بزرگتر اندازه با شرکتهای و دارند نیز بیشتری بازدهی باال،

 اند

 گیری نتیجه

 شرکتها، سهام مدت بلند بازده با کاال موجودی ساالنه عادی غیر رشد بین که داد نشان تحقیق اول فرضیه آزمون از حاصل های یافته

 این .باشد می مطابق ،(  (Steinker.Hoberg 2014) تحقیق نتایج با و تحقیق نظری مبانی با یافته این .دارد وجود  مستقیم رابطه

 می نشان مثبت واکنش کاال، موجودی مثبت تغییرات به شرکتها اطالعات از کنندگان استفاده و سرمایه بازار که دریافتند نیز محققین

 در محققین این .دانست  )،(bernard ,and   nole  2009 راستای در توان می را تحقیق اول فرضیه های یافته همچنین، .دهند

 نتایج کند؟ می بینی پیش را شرکت آتی فروشهای و سودها کاال، موجودی اعداد آیا که پرداختند موضوع این بررسی به پژوهشی

 .دارد وجود شرکت شده بینی پیش فروشها و سودها با کاال موجودی بین مستقیمی ارتباط که داد نشان آنان پژوهش

 به سرمایه بازار که نمود استدالل چنین تحقیق اول فرضیه های یافته خصوص در توان می فوق تجربی و نظری مبانی اساس بر

 می مفید گذاران سرمایه برای اطالعات چنین دیگر، عبارت به .دهند می نشان واکنش کاال موجوی مدیریت نحوه به مربوط اطالعات

 ارزشگذاری روی بر کاال موجودی در تغییر از آگاهی تأثیرات بررسی به ای مطالعه در    (bao and bao 2010 )رابطه این در .باشد

 در تغییر مورد ر د مفید اطالعات با همراه شرکتهای اول، گروه :کردند تقسیم گروه دو به را شرکت  828 تعداد آنها .پرداختند شرکتها

 شرکتها شگذاری ارز برای کاال موجودی در تغییر از آگاهی که داد نشان آنها پژوهش نتایج .شرکتها سایر دوم گروه و کاال موجودی

 .است مفید بسیار
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 که دهد می نشان گذاران، سرمایه گیری تصمیم در موجودی تغییرات اطالعات اهمیت تایید بر عالوه تحقیق، اول فرضیه های یافته 

 نحوه درباره سرمایه بازار دیدگاه احتماال که شود می استدالل خصوص این در .است بوده مثبت ها موجودی رشد به بازار واکنش

 و بوده مفیده شرکت برای تواند می کاال موجودی در گذاری سرمایه که است بوده استوار اساس این بر گردش در سرمایه مدیریت

 اساس بر که باشد می آزاد نقدی جریان تئوری از متاثر دیدگاهی، چنین منشا که رسد می نظر به .شود می آن عملکرد بهبود موجب

  .آورد می پایین را گذاریها سرمایه عملکرد و شده منابع کارآیی کاهش موجب شرکت، در مازاد نقدی منابع وجود آن،

 سهام مدت بلند بازده با کاال موجودی فصلی عادی غیر رشد بین که داد نشان تحقیق دوم فرضیه آزمون از حاصل های یافته  

 می مطابق ،  (Steinker.Hoberg 2014)  تحقیق نتایج با و تحقیق نظری مبانی با یافته این .دارد وجود  مستقیم رابطه شرکتها،

 باالیی اهمیت از سرمایه بازار برای کاال موجودی مدیریت راهبردهای که است امر این کننده تبیین دوم، فرضیه های یافته .باشد

 موجودی ای دوره میان و فصلی اطالعات به موجودی، ساالنه تغییرات رصد بر عالوه بازار، فعاالن که طوری به .است بوده برخوردار

 کاال، موجودی رشود به واکنش داد؛ نشان اول فرضیه از حاصل های یافته که همانطور براین، عالوه .اند نموده توجه نیز شرکتها کاالی

 بین رابطه عنوان با تحقیقی به  ((KesavanMani, 2012  باره، این در .است شده سهام بازده رفتن باال موجب و است بوده مثبت

 خرده های شرکت آنها، تحقیق در بررسی مورد های شرکت پرداختند، ها شرکت آتی سودآوری و کاال موجودی غیرعادی رشد

 خرده های شرکت آتی سودآوری و کاال موجودی غیرعادی رشد بین معناداری رابطه که داد نشان ها آن تحقیق نتیجه بود، فروشی

 .باشد می فروشی

 پیشنهادها 

 تحقیق نتایج مبنای بر کاربردی

 رابطه شرکتها، سهام مدت بلند بازده با کاال موجودی ساالنه عادی غیر رشد بین اینکه بر مبنی اول فرضیه های یافته براساس •

 گونه به را شرکت در کاال موجودی مدیریت راهبردهای که شود می پیشنهاد انتفاعی واحدهای مدیران به دارد، وجود مستقیم

 یکباره کاهش از و باشند پایدار رشد روند یک دارای مختلف مالی های دوره طول در شرکت های موجودی که نمایند تعیین ای

  .نمایند پرهیز موجودی

 رابطه شرکتها، سهام مدت بلند بازده با کاال موجودی فصلی عادی غیر رشد بین اینکه بر مبنی دوم فرضیه های یافته براساس  •

 معیارهای از یکی عنوان به را کاال موجودی تغییرات که شود می توصیه سرمایه بازار فعاالن و سهامداران به دارد، وجود مستقیم

   .دارد دنبال به را بازار مطلوب واکنش کاال، موجودی در رشد که نمایند توجه و باشند داشته نظر در شرکتها ارزیابی
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